แบบเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล
Claim Form

ประเภทการรักษาพยาบาล / Type of treatment
สุขภาพ / Health

อุบัติเหตุ / Accident

ทุพพลภาพ / Disabled

1. ผูเอาประกันภัย / ผูเร�ยกรอง (INSURED & CLAIMANT)
ชื่อผูเอาประกันภัย :

เลขที่กรมธรรม :

Insured's Name

Policy No

ชื่อผูบาดเจ็บ หร�อผูเจ็บปวย :

อายุ :

Name of Patient

Age

ที่อยูเพ�่อการติดตอ :

Present to Contact

โทรศัพท :

Mobile :

Telephone

ขาพเจาขอรับคาสินไหมฯ โดย :

( ) เช็คสั่งจายในนาม

E-mail Address :

( ) ชื่อผูเอาประกันภัย

( ) ชื่อผูบาดเจ็บ/เจ็บปวย รับเช็คโดย ( ) ผานตัวแทน ( ) สงตามที่อยูดานบ

I would receive the claim by cheque to the name of The Insured The Injured/Victim By Agent Address above
( ) โอนเขาบัญชี (ตามสมุดบัญชีที่แนบทาย) Via Account

ทานกำลังเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนกับบร�ษัทประกันภัยอื่นจากอุบัติเหตุครั้งนี้ดวยหร�อไม ?
Are you also seeking compensation with other insurer (s) for this accident?
( ) ไมมี / NO
( ) เร�ยกรองกับบร�ษัทอื่นดวย / YES ชื่อบร�ษัทอื่น Other Insurer’s Name ………………………………………………………………………

2. รายละเอียดการบาดเจ็บ และเจ็บปวย (DETAILS OF INJURY OR ILLNESS) แบบผูปวยใน / ผูปวยนอก
2.1 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ (Accident)
เวลา :

วันที่เกิดเหตุ :

Date of Accident

สถานที่เกิดเหตุ :

Time

Location of Accident

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ :
Details of Accident

อาการบาดเจ็บที่ไดรับ :

ตำแหนงของบาดแผล :

Nature of Injury

Position of injury

กรณีถูกทำรายรางกาย มีการแจงความ :
In case of an assault did you file a police report ? :

( ) ไมมี
( ) No

( ) มี ณ สถานีตำรวจ
( ) Yes At :

เมื่อวันที่
Police Station On :

2.2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บปวย (Illness)
อาการเจ็บปวย :

Nature of Illness or Complaint

วันที่พบอาการครั้งแรก :

Date when symptoms were first noticed by the patient

ทานเคยเจ็บปวยดวยโรคนี้มากอนหร�อไม :
Has the illness been treated before

( ) ไมเคย
No

( ) เคย

Yes

วันที่พบแพทยครั้งแรก :

บร�ษัท แอกซาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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Date of first consultation with a medical practitioner for this condition

แบบเร�ยกรองคาสินไหมทดแทนคารักษาพยาบาล
Claim Form

3. รายละเอียดการการรักษาพยาบาล (DETAILS OF TREATMENT)
ชื่อโรงพยาบาล :

วันที่รักษา :

Name of Hospital

Date of Treatment

แพทย ไดแจงผลการว�นิจฉัยใหทราบหร�อไม กรุณาระบุการว�นิจฉัยโรค :
Diagnose Details

ไดรับการรักษาโดย :
Treated by

( ) การใชยา

Medication

ไดรับการตรวจตามว�ธีการตอไปนี้หร�อไม :
Diagnose Procedure

( ) การผาตัด
Surgery
( ) เอกซเรย
X-ray

กรุณาระบุการผาตัด …………………………………………………………
( ) ตรวจหัวใจ
Heart Scan

สำหรับผูเอาประกันภัยสตร� ขณะที่ทานเขารับการรักษาพยาบาลครั้งนี้ ทานตั้งครรภหร�อไม :

For Female Insured Are You Pregnant During This Treatment

( ) ตรวจเลือด
Blood Test
( ) ไมใช
( ) No

( ) ใช

( ) Yes

( ) อื่นๆ
Other
อายุครรภ ……………………. สัปดาห

For ……….…....................... Weeks

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนทั้งหมดเปนความจร�ง ขาพเจายินยอมให โรงพยาบาล นายแพทยหร�อผูอื่นใด ซึ่งไดกระทำการตรวจและรักษาขาพเจามีอำนาจ
แจงตอบร�ษัทหร�อผูแทนถึงการเจ็บปวย การไดรับบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย การปร�กษา ใบสั่งยา หร�อการรักษาและสำเนาบันทึกของโรงพยาบาลหร�อการแพทย
ของขาพเจาได อนึ่ง สำเนารูปถายของหนังสือยินยอมนี้ ใหถือวามีผลใชบังคับเชนเดียวกับตนฉบับ
I hereby authorize any hospital, physician, or other person who has attended or examined me, to the company, or its authorized representative,
any and all information with respect to any illness or injury, medical history, consultation, prescriptions or treatment, and copies of all hospital or medial
records, a photo static copy of this authorization shall be considered as effective and valid as the original.

/

ลงชื่อผูเร�ยกรอง / Sign Claimant’s

/

วันที่เร�ยกรอง

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคำถามขางตนตามความจร�งทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจร�ง หร�อแถลงขอความอันเปนเท็จ จะมีผลใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนโมฆียะ
ซึ่งบร�ษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได
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Warning from the Office of the Insurance Commission (the OIC)
The applicant must truthfully answer all questions. Concealment or misstatement of any fact will cause the insurance agreement
to become void, and will result in the Company having the right to terminate the insurance agreement
under section 865 of the Civil and Commercial Code, and refuse payment of compensation.

